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Zonnig droog en toch paddenstoelen 

Hoe de natuur z’n gang ging op de Doornse in 2022 
 

 
De staat van de gefrustreerde natuur in Nederland doet niets af aan het feit dat we toch 
wekelijks genieten van het spel en de semi-natuurlijke omgeving waarin we met de natuur 
ons best doen om er iets van te maken. 
Gelukkig spelen we op de arme zandgronden van de Heuvelrug. Daarvan wisten onze 
voorouders al: Hier kun je beter niet gaan boeren. Geen ammoniak dampen dus hier ter 
plaatse, al baart de status van ons toilet zorgen. Evengoed komt de stikstof ook hier een 
beetje uit de hemel vallen en helpt zeker mee om ons gras een extra duwtje te geven.  
 
Serieuze dreiging 
 
Misschien is het in de winter de meesten ontgaan dat 
een mol in de rough bij green 3 eind februari een 
jachtrit gegraven had. In het voorjaar gaan 
mannetjesmollen bovengronds aan de zwerf, maken 
oppervlakkige gangen (ritten) voor de 
regenwormenvangst en solliciteren daarmee naar de 
inwoning van een vrouwtjesmol. Dat levert dan weer 
schattige jonge molletjes op, die extra regenwormen 
nodig hebben. Tot ons geluk is er geen vrouwtje 
ingetuind. Want mollen doen hun naam eer aan als ze 
in de green naar regenwormen gaan zoeken. 
Wat dat betreft moet Ierland een heerlijk land zijn voor 
greenkeepers. Mollen komen daar niet voor. Ze kunnen 
heel aardig zwemmen maar de Ierse zee over is meer 
dan een dagtocht. Zodoende. 
Ook in februari was er nog een tweede zwarte gast in 
onze baan en wel de zwarte mees. Hij hoort hier zo’n 
beetje thuis al laat hij nadrukkelijk jaar na jaar de 
nestkasten links hangen en hij is in de baan zeker geen uitbundige zanger. Vandaar dat hij 
opviel. 
Goed geluimd zat hij begin februari opvallend te zingen. Logisch, want de maand januari 
was 3,6 graad warmer dan gemiddeld en ook december was ruim één graad warmer 
geweest. Dat maakt het overleven een stuk eenvoudiger. De driemaal met code oranje 
aangekondigde ijzel voor midden Nederland was in december ook al met een sisser 
afgelopen. IJzel is een dingetje, want als al jouw kleine-beestjes-voedsel op de 
boomtakjes onder een laagje ijs zit, kun je alsnog graatmager de winter uitzwaaien of niet.  
 
 
Corrie 
 
Vanaf 2019 hebben stormen met minimaal code oranje een naam. Op 31 januari trok 
Corrie een spoor door Nederland en deed een stresstest op onze baan. In de bomen en 
struiken ging het er flink op los. 

 
 
Mol met favoriete prooi, de regenworm 
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Waarschijnlijk hebben alle vogels onder het rollend 
materieel van de buren geschuild. Toch waren in de 
weken voorafgaand aan die storm de boomklevers hun 
territorium-claims al aan het rondzingen, hadden de 
boomkruipers hun volume in dat opzicht iets lager staan, 
riedelden zeker een half dozijn heggenmussen hun 
aanwezigheid in ons oor en was zelfs het knarserige 
gezang van de appelvinken een aanwijzing dat het 
hormoonsysteem van de vogels al reageerde op de 
toegenomen daglengte.   
Samen met het goed doorstaan van de storm, verklaart 
dat misschien die vrolijkheid van de zwarte mees begin 
februari, maar daar zou hij nog achter komen. Na de 
eerste week van die maand hadden we ineens de eerst 
serieuze kou sinds 2013 met matige en één keer strenge vorst. De code rood voor ijzel 
kon er toen ook nog wel bij, evenals de sneeuw in bijna heel Nederland.  
Zo was februari na een vriendelijk begin een pittige uithaal van de winter met zeven dagen 
onder de nul graden Celsius. Zelfs de groene specht lachte even niet meer. 
 
Groene specht 
 
Toch was deze grasgroene bezoeker van onze 
holes de eerste die de draad van de lente weer 
oppakte. “Wie het vaakst lacht, lacht het best” past 
ook bij golf. Na de havik buizerd, kraai, gaai en 
houtduif is de groene specht de zesde vogelsoort 
in grootte. Hij past goed op de diagonaal van een 
stoeptegel en met een spanwijdte van een halve 
meter is hij niet direct een bewoner van 
struikgewas. Tien centimeter tong is het pronkstuk 
van zijn jachtuitrusting. Gaten graven in het gras 
met z’n snavel en spechtenpoten, mierengangen 
voelen en dan priemen met z’n kleeftong. Zonder 
dat zou hij het in de evolutie niet gered hebben. 
Zijn snavel haalt het niet bij de beitelprestaties van 
de grote bonte specht. Alleen als hout al flink is 
aangetast kan hij er een hol in maken. 
De maand maart was met z’n vele zon en droogte ideaal voor mierenjacht. Gelukkig zijn 
de sproeiers bij dag en dauw actief zodat de mieren zonder veel waterverspilling sappig 
blijven.  
Half maart, de eerste zang van de zanglijster spoorde ongeveer gelijk op met de tjiiftjaf die 
liet horen dat hij met z’n acht gram vogel de vlucht vanaf de Middellandse zee voltooid 
had. Het ochtendconcert van mezen, vinken, houtduiven, heggenmussen en roodborsten 
wordt almaar meer-stemmiger door al die toeristen uit het zuiden, die hier de zomer 
komen doorbrengen. Beetje de omgekeerde wereld. 
Overigens was de maand maart met 250 uren zonneschijn een absoluut record. Normaal 
is 145 uur. 
 
Restanten begin restanten eind 
 
De houtduif is de kiloknaller van de baan. Met zijn gemiddelde gewicht van een kleine 500 
gram mag je ervan uitgaan dat er dagelijks drie kilo in de baan zit. Of zij al het voedsel dat 
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nodig is om dit gewicht te onderhouden ook op de baan vinden valt te betwijfelen, 
maar ze vinden in elk geval een goeie beschutte zitplaats en plaats om te 
nestelen.  
 
De talrijkste veersoort, die het jaar door op de 
baan te vinden is betreft de staartpen van de 
houtduif. Soms is dit een gevolg van de rui in 
het zomerseizoen, maar ook wel, vooral in de 
winter, is een hongerige havik in het spel. Een 
beetje misleidend bij het zoeken in de baan is 
een stukje familiegeluk van de houtduif zoals 
hiernaast staat afgebeeld. Met de staartpennen 
aan het eind staan zij aan het begin van het 
duiven bestaan. 
 
Andere zomergasten 
 
De maand april begon vooral in het midden van het land met een onverwacht pak 
sneeuw.  
Het daarop volgende twee-derde deel van de maand was armoedig qua 
neerslag en maakte daarmee dat dit de derde maand op rij was die als droog 
geboekt werd. Intussen arriveerden bonte vliegenvanger en gekraagde 
roodstaart. Beide komen van onder de Sahara. De bonte 
vliegenvanger kan wel 60 uur nonstop vliegen. En dat is zeker 
niet alleen lekker meewaaien met het Saharastof. Wel een 
goede gewoonte als je de grote zandbak over moet. Daarom 
zetten we altijd de deur van de nestkast half april gastvrij open. 
Zo is de nestkast dan nog niet bezet door een koolmees. Bij 
aankomst gaat de man vliegenvanger ijverig zitten zingen. Zo 
komt hij aan de vrouw, maar wij kunnen ook horen dat hij er is. 
Ook dit jaar was hij de laatste tien dagen van april te horen.  
De gekraagde roodstaart, ook een nestkastbroeder, arriveert 
eveneens rond het midden van april. Z’n zang op of in de buurt 
van de baan slaat soms jaren over. Dit jaar was hij te horen 
maar mogelijk waren toen de nestkasten waar hij trek in had al bezet. Geen blijvertje dus. 
Wel een mooie riedel als zang. 
 
Zomer met omikron én veel zon 
 
Half juni werden de goudvinken al weer minder schuw na hun 
gevoelige broedperiode. Verder was het een rommelige 
maand. In de rest van de zomer, hadden we nog een groep 
jonge boomkruipers tussen de stammen. Al tien jaar hangt er 
een boomkruiper kast hoog achter green 6. Het is de derde 
plek die we probeerden. Elk jaar broedt een paar ergens in de 
baan, maar nooit in wat wij ervoor bedacht hadden. Nu 
kwamen ze wel trots hun jongen introduceren, dus misschien 
wordt het ooit nog wat. De boomklever in de grote beuk bij 
afslag zeven had minder geluk. Keurig nest gemaakt daar, 
maar in september zat er nog een levenloos exemplaar in de 
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kast. Verenkleed precies als een oudervogel. Zou toch één van de ouders vogelpest onder 
de leden gehad hebben? Aan de roepjes van boomklevers in de baan te horen hadden de 
anderen meer geluk met hun leven. Het achtergebleven exemplaar bleek toch een jong te 
zijn. Kleverjongen vliegen uit met precies hetzelfde verenkleed als de ouders. Daarmee 
wijken ze beduidend af van wat standaard is in de vogelwereld  
en zo stonden we even op het verkeerde been. 
 
Overigens was de zomer, die met de laatste week 
van juni begon, er één om niet elk jaar te herhalen. 
Veel zon en weinig regen. Een beetje teveel van het 
goede eigenlijk. Juli was de vierde droogste maand 
sinds 1901. Het is maar goed dat ons hoofd van de 
sproeikoppen en aangrenzende techniek terdege 
met de nukken en schijnbewegingen van het 
systeem afgerekend heeft, anders zou het gras 
bijna een half zomergroeiseizoen overgeslagen 
hebben. 
Zo liepen we vaak in korte broek van de ene green-
oase naar de volgende, als we tenminste in het dorp 
waren. Los van alle tropische kwalificaties telde 
augustus maar liefst 31 warme dagen (boven 
20°Celsius). Derde warmste augustusmaand “ooit”. 
Toch maar even doorbijten om op vakantie te gaan 
en van de gelegenheid gebruik maken nu Corona 
z’n greep op de samenleving aan het verliezen is. 
Dat de volle bramen, die andere jaren zo gul in de 
aanbieding waren, het dit jaar totaal lieten afweten, 
hebben we op de koop toegenomen. Bovendien 
werden de vrijwilligers voor dit gemis ruimschoots schadeloos gesteld door een gezellig 
outdoor event, dat vergezeld ging van tafelgesprekken, waarbij vooral de tafel de nodige 
bewondering oogstte. 
 
 
Water van betekenis 
 
De paddestoelen-eters onder ons hadden een magere zomer, maar dat werd 
goedgemaakt door de regenachtige maand 
september en de zeer zachte maand oktober.  
Alsof ze onder de grond hadden liggen wachten zo 
snel stonden ze om je heen. Kastanjeboleten bij de 
berk van hole 1 en in de doorgang naar hole 3. 
Grote parasolzwam kwam ook weer opduiken. 
Jaren zie je geen Russula’s en dan nu lekker 
uithalen. Overigens kun je ze beter niet eten. Er zijn 
van de veertig soorten twee à drie goed eetbaar 
maar zeldzaam. Daarnaast zijn de meeste niet te 
genieten en van de braakrussula en 
duivelsbroodrussula moet je afblijven.  
De vliegenzwammen zijn er elk jaar wel. Dus ook nu 
lieten ze zich opzichtig zien. Ook goed voor een 
flinke serie darmkrampen en eventueel nierfalen als 
je ze de keuken binnenhaalt. 
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Naast de vele vallende druppels in september en oktober viel er 
dit jaar ook een record-hoeveelheid eikels. Dat lokte weer veel 
gaaien, uitgesproken eikel-eters met hun schreeuwerige roepjes, 
Het zijn toch wel vliegende trucendozen wat hun roepjes en 
geluidjes betreft. Imitaties van de miauw roep van de buizerd 
waren al wel bekend, maar nu was er een artiest die het kekker 
roepje van de havik imiteerde. Als ze een kraai weg willen jagen 
komt dat wel van pas. 
Jammer dat ze niet van processierupsen houden. Aan dát front was het gelukkig rustig. 
Ook dit jaar. 
 
Nestkasten 
 
Tot slot natuurlijk het onroerend goed dat ten behoeve van de holenbroeders op de baan 
her en der op rustige plaatsen is opgehangen.  
 
Overigens is het meest indrukwekkende onroerend goed het nieuwe kantoor van de 
baancommissie. Centimeter voor centimeter is deze constructie van een halve meter 
onder het maaiveld tot ongeveer drie meter daarboven onder werkzame handen ontstaan. 
Telkens aangepast naar bevind van zaken als dat nodig was. Functionele creativiteit.  
 
Terug naar de nestkasten. 
 
OVERZICHT BROEDRESULTAAT 2022 NESTKASTEN 
 

 
 
Van de veertien nestkasten zijn er vier onbezet gebleven. Koolmees- en 
pimpelmeeskasten waren alle bezet. In de boomkleverkast is ook met succes gebroed. 
Eén jong is daar niet uitgevlogen. Bonte vliegenvanger en gekraagde roodstaart zijn in 
april wel langs geweest en hebben zelfs hun territoriumzang laten horen. 
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Daar stopte het. De boomkruiper heeft gebroed, maar 
niet in de bedoelde kast. In augustus hadden we een 
groepje boomkruiperjongen op de baan.  
 
Met een applaus voor de vele vrijwilligers die onze 
spannende bosbaan door de seizoenen heen meer 
dan speelbaar houden hopen we daar in het komende 
jaar weer sportieve avonturen te beleven, eventueel 
geleid vanuit het in eigen beheer opgetrokken 
marshall-kantoor op de foto hiernaast. 
 
Sjef ten Berge 
07 12 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB  
Inmiddels heeft Sjef ook gezorgd dat de vogelhuizen 
in de winter niet worden bezocht door ongenode 
gasten ! 
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